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― Žiadosť o vydanie Karty zákazníka ―
Prajem si obdržať Kartu zákazníka, aby som mohol(a) využívať všetky výhody,
ktoré sú s kartou spojené.
VYPLŇTE, PROSÍM, PALIčkovým písmom a odovzdajte vo vašej predajni Nitrazdroj

Pán



Pani



Slečna



Meno
Priezvisko
Ulica a číslo domu
PSČ					

Mesto

Telefón
**Email
Dátum					

Podpis žiadateľa

Odovzdaná karta s čiarovým kódom
Strata karty zákazníka nahlásená dňa
Vydaná nová karta s čiarovým kódom
Prevzal dňa				

Podpis preberajúceho

* Držiteľ karty svojím podpisom na tejto žiadosti dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 122/2013 Z.z., ktoré poskytol prevádzkovateľovi NITRAZDROJ, a.s. v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa,
kontakty (telefón, email) pre účely zaradenia do vernostného programu prevádzkovateľa. Údaje nebudú poskytnuté tretím
stranám, enbudú nikde zverejňované a sprístupňované.
Prevádzkovateľ NITRAZDROJ, a.s. vyhlasuje, že má spracovaný Bezpečnostný projekt imformačných systémov podľa zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z.z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných
opatrení v znení novely vyhlášky č. 17/2014 Z.z. Zamestnanci prevádzkovateľa NITRAZDROJ, a.s., ktorí pracujú s osobnými
údajmi sú písomne poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa §21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.
**Po uvedení emailovej adresy bude držiteľ karty automaticky zaradený do internej databázy spoločnosti NITRAZDROJ, a.s.
Uvedením emailovej adresy dáva súčasne držiteľ karty súhlas spoločnosti NITRAZDROJ, a.s. na pravidelné zasielanie výhodných a víkendových ponúk na emailovú adresu. V prípade neskoršieho nesúhlasu so zasielaním takýchto ponúk je potrebné
to nahlásiť buď telefonicky na tel. č. 037/6922 638 (odd. marketingu) alebo emailom na marketing@nitrazdroj.sk.

Dolnočermánska 38
949 01 Nitra
Slovensko

037/69 22 611
037/69 22 617
nitrazdroj@nitrazdroj.sk

www.nitrazdroj.sk

― Podmienky vydania Karty zákazníka ―
• Kartu zákazníka nITRAzdROj, a.s. získate po predložení občianskeho preukazu a vyplnení dotazníka v ktorejkoľvek predajni nITRAzdROj, a.s.
• Už od prvého nákupu po získaní Karty zákazníka budete nakupovať so zľavou 1 % z hodnoty nákupu.
• Výška poskytovanej zľavy sa môže v priebehu roka meniť, o čom Vás budeme v priebehu roka informovať.
• Platnosť karty nie je časovo obmedzená.
• Kartu zákazníka môžete používať v ktorejkoľvek maloobchodnej (MO) prevádzke nITRAzdROj, a.s. a to bez
ohľadu na to, ktorá MO prevádzka kartu vystavila.
• Stratu alebo odcudzenie karty nahláste v predajni, ktorá kartu vydala. Odcudzená alebo stratená karta
bude zablokovaná v počítačovom systéme.
• zákazník svojím podpisom potvrdzuje súhlas s podmienkami vydania vernostnej karty zákazníka a zverejnením svojich osobných údajov po skončení súťaží.

Vážení zákazníci,
ak máte záujem nakupovať v sieti spoločnosti NITRAZDROJ, a.s. s 1% zľavou, vyplnením nasledovnej žiadosti a odovzdaním na konkrétnej predajni získate Kartu zákazníka. Kartu zákazníka je potrebné predložiť pri
účtovaní každého nákupu vopred..

